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EDUCACIÓ PRIMÀRIA.  
CICLE SUPERIOR.  
INTERDISCIPLINARI

Us donem la benvinguda a l’àmbit interdisciplinari.

En aquest document podeu trobar algunes idees per-
què pugueu començar a crear la vostra proposta dins 
l’àmbit. Recordeu que totes les creacions han de poder 
quedar enregistrades en un vídeo d’una durada màxi-
ma de quinze minuts. 

Introducció

Una mirada ben oberta perquè les paraules agafin la 
forma desitjada i explorin canals de comunicació. Amb 
el desig que us feu vostres les propostes i les gaudiu. 

Possibilitats

Tot seguit, us oferim una descripció de les activitats 
proposades. Recordeu que són idees que vosaltres com 
a mestres o en conjunt amb el claustre podeu modi-
ficar i reprendre de la manera que trobeu més adient, 
segons el vostre grup classe. 

Les activitats es poden treballar de manera transversal 
i vincular a diferents àmbits i competències amb la 
intenció que l’activitat es pugui viure des de diferents 
nexes.

OBJECTIUS

Descobrir activitats vincu-
lades amb la comunicació 
per fomentar l’interès per 
la lectura.

Promoure l’aprenentatge 
col·laboratiu i les habilitats 
socials.

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA DES-
COBRIR?
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A TALL D’EXEMPLE
TRIA LA TEVA RUTA

Partint de la idea dels llibres “Tria la teva aventura” en què alguns moments de la 
història el personatge ha de fer una tria per a continuar amb el relat. Per grups petits 
o en grup classe, provarem a crear el nostre relat, que anirà acompanyat d’elements 
interactius. Es pot crear amb Genially (https://www.genial.ly/en), ja que inclou 
moltes plantilles per a crear presentacions interactives, que després es poden com-
partir.  La presentació de la creació s’enregistraà en vídeo

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària: 

• Àmbit lingüístic
 Dimensió comprensió lectora
 Dimensió expressió escrita
 Dimensió literària

• Àmbit digital 
 Dimensió instruments i aplicacions 
 Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns digitals de  

treball 
 Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració 

https://www.genial.ly/en
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CURIOSITATS

La finalitat és generar curiositat a totes les persones que vulguin participar, i per 
fer-ho, prèviament l’haurà d’haver sentit el grup classe. 
Per iniciar, es pot recordar totes les preguntes que fan els infants més petits: per 
què? Quan, com, es podria…? Per què i per què? Amb aquest esperit ens posarem 
un interrogant al cap, literal o figurat, per plantejar-nos aspectes matemàtics i del 
medi que ens envoltin: hi ha animals dins l’escola? Quins recorreguts fan? De quins 
materials estan fetes les escales? Quant mesuren? Com aconsegueixen que totes 
mesurin els mateix?

Es pot obrir una pluja d’idees de manera oral o escrita, totes són benvingudes. 
Després en l’àmbit del grup classe o en petits grups es poden triar aquelles que es 
vulguin conèixer. Caldrà recordar que en una pluja d’idees cap idea és simple o 
innecessària i que d’una idea en surt una altra, així com respectar les idees diverses 
i fins i toc contràries a les nostres. Un cop triades les preguntes, serà el moment de 
començar la cerca. Internet és una eina, però no l’única.

Per finalitzar i compartir amb altres persones, es poden fer cartells o un concurs en 
què es plantegin preguntes i les altres persones del centre hi puguin participar.
La presentació s’enregistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària: 
• Àmbit lingüístic
 Dimensió comprensió lectora
 Dimensió expressió escrita

• Àmbit de matemàtiques 
 Dimensió resolució de problemes 
 Dimensió raonament i prova 
 Dimensió connexions  

• Àmbit de coneixement del medi
 Dimensió mon actual
 Dimensió tecnologia i vida quotidiana

• Àmbit digital 
 Dimensió instruments i aplicacions 
 Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns digitals de  

treball 
 Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració


